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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og 
bæredygtighed
(2013/2006(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 173 i afsnit XVII i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (tidligere artikel 157 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab), der dækker EU’s industripolitik og bl.a. henviser til EU-industriens 
konkurrenceevne,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 "En stærkere europæisk 
industripolitik for vækst og økonomisk genopretning. Ajourføring af meddelelsen om 
industripolitikken" (COM(2012)0582),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 
om energieffektivitet1,

– der henviser til Kommissionens forslag til forordning af 30. november 2011 om et 
program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder 
(2014-2020) (COM(2011)0834),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. juni 2008 "Tænk småt først. En "Small 
Business Act" for Europa" (COM(2008)0394),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. november 2008 om "Råstofinitiativet –
opfyldelse af vores kritiske behov for vækst og arbejdspladser i Europa" 
(COM(2008)0699),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 "Europa 2020. En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2010 "Europa 2020-
flagskibsinitiativ – Innovation i EU" (COM(2010)0546),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. september 2011 om en "Køreplan til et 
ressourceeffektivt Europa" (COM(2011)0571),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2011 "Industripolitik: En 
styrket konkurrenceevne" (COM(2011)0642),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. december 2011 "Energikøreplanen 
2050" (COM(2011)0885),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. februar 2012 "Nye veje til bæredygtig 
vækst: Bioøkonomi i Europa" COM(2012)0060), 

                                               
1 EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. maj 2012 "Stabilitet, vækst og 
beskæftigelse" (COM(2012)0299),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. juni 2012 "En europæisk strategi for 
centrale støtteteknologier – En bro til vækst og job" (COM(2012)0341),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. marts 2013 "Grønbog – Langsigtet 
finansiering af den europæiske økonomi" (COM(2013)0150), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. marts 2013 "Grønbog – En ramme for 
klima- og energipolitikkerne frem til 2030" (COM(2013)0169),

– der henviser til arbejdsdokumentet, der ledsagede Kommissionens meddelelse af 
4. november 2008 "Råstofinitiativet – opfyldelse af vores kritiske behov for vækst og 
arbejdspladser i Europa" (COM(2008)0699) – (SEC(2008)2741),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 26. september 2011 "Den europæiske 
industris konkurrenceevne" (SWD(2013)0286),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 10. oktober 2012, der ledsager 
meddelelsen om "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk 
genopretning, meddelelse om industripolitikken" (SWD(2012)0297),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 10. oktober 2012 "Rapport om den 
europæiske konkurrenceevne 2012. Hvordan globaliseringen kan udnyttes" 
(SWD(2012)0299),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 11. april 2013 om industrielle 
forbindelser i Europa 2012 (SWD(2013)0126),

– der henviser til sin beslutning af 11. marts 2010 om investering i udviklingen af teknologi 
med lav CO2-udledning (SET-planen)1,

– der henviser til sin beslutning af 20. juli 2010 om udvikling af jobpotentialet i en ny, 
bæredygtig økonomi2,

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om en industripolitik for en globaliseret 
verden3,

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2011 om en effektiv råvarestrategi for 
Europa4,

– der henviser til sin beslutning af 8. maj 2012 om et ressourceeffektivt Europa5,

                                               
1 EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 84.
2 EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 6.
3 EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 131.
4 EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 21.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0223.
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– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2012 "Akten for det indre marked: Det næste trin 
i vækstbestræbelserne"1,

– der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 om små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er): konkurrenceevne og forretningsmuligheder2, 

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2013 om en køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 20503,

– der henviser til sin beslutning af 21. maj 2013 om aktuelle udfordringer og muligheder for 
de vedvarende energikilder på EU's indre marked4,

– der henviser til sin beslutning af 21. maj 2013 om regionale strategier for industriområder 
i Den Europæiske Union5,

– der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om socialt boligbyggeri i Den Europæiske 
Union6,

– der henviser til sin forhandling den 4. februar 2013 som opfølgning på Kommissionens 
redegørelse om genopretning af europæisk industri i lyset af de nuværende vanskeligheder 
(2013/2538(RSP)),

– der henviser til konklusionerne fra den 3208. samling i Rådet for Konkurrenceevne den 
10.-11. december 2012 om "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og 
økonomisk genopretning",

– der henviser til rapporten "EU industrial structure 2011 – Trends and Performance" fra 
2011, der er udarbejdet på Kommissionens foranledning,

– der henviser til rapporten fra en undersøgelse af EU 2020-initativer "En industripolitik for 
en globaliseret verden", der blev gennemført i april 2013 af Regionsudvalget, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 
xx.xx.2013 "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og genopretning. Ajourføring 
af meddelelsen om industripolitik",

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 11. april 2013 "En stærkere europæisk 
industripolitik for vækst og økonomisk genopretning",

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0258.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0387.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0086.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0201.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0199.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0246.
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Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om 
Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2013),

A "Genfødsel af industri for et bæredygtigt Europa" (RISE) strategi: Principper, mål 
og styring

1. glæder sig over Kommissionens fokus på industripolitik;

2. understreger, at Europas fremtidige industrielle styrke ligger i en genfødsel af industri for 
et bæredygtigt Europa (RISE) strategi, der forfølger teknologisk, forretningsmæssig og 
social innovation frem mod en tredje industriel revolution, herunder et nyt tiltag om lav 
CO2-udledning; hævder, at RISE vil skabe nye markeder, forretningsmodeller og kreative 
iværksættere, nye job og anstændigt arbejde, idet den tilfører en industriel fornyelse med 
økonomisk dynamik, tillid og konkurrenceevne; mener, at energi- og ressourceeffektivitet 
er de bærende søjler i sådan en strategi;

3. mener, at RISE skal være rodfæstet i en økologisk og social markedsøkonomi i 
overensstemmelse med principperne for loyal konkurrence, internaliseringen af eksterne 
omkostninger og miljøbevidst Ordnungspolitik; fremfører, at Europas fremtidige 
industrielle konkurrenceevne skal ledes af visionen om bæredygtighed;

4. understreger, at RISE har brug for en langsigtet ramme baseret på klare mål, indikatorer 
og en livscyklus og en cirkulær økonomisk tilgang, der styrer investeringer hen mod 
kreativitet, færdigheder, innovation, bæredygtige teknologier og fremmer modernisering 
af Europas industrielle basis gennem en værdikædebevidst politik, der også omfatter 
basale industrier; 

5. anerkender, at industripolitik skal håndtere de store samfundsmæssige udfordringer, der er 
fastsat i Europa 2020-strategien og skal være effektivt integreret i den europæiske 
semesterproces;

6. mener, at RISE skal følge ambitiøse og realistiske industrielle mål; noterer sig, at det 
overordnede mål på 20 % vil nødvendiggøre skabelsen af 400 000 nye industrielle job 
årligt; foreslår, at 20 %-målet bør ses som et retningsangivet mål på linje med EU's 
20/20/20-mål;

7. forventer, at RISE kan tilbageføre fremstilling til EU ved at være opmærksom på 
forvaltningen af forsyningskæden og specifikke regionale fremstillingskulturer;

8. understreger, at RISE kun vil lykkes, hvis det understøttes af en tilfredsstillende 
makroøkonomisk ramme og de nødvendige budgetressourcer med henblik på at udnytte 
privat investering; kræver i denne sammenhæng en europæisk grøn vækststrategi og 
beklager Rådets nedskæringer i den flerårige finansielle rammes område 1A;

9. glæder sig over Kommissionens tværgående tilgang til industripolitik; fastholder, at RISE 
heller skal følge et horisontalt industripolitikkoncept end et vertikalt; mener, at 
sektorspecifikke foranstaltninger som regel kan forbindes med sektorspecialisering, der 
fremmer strategier for højteknologi og med høj værditilvækst; 
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10. er enig med Kommissionen om, at industripolitik skal have en effektiv, integreret 
forvaltningsstruktur, herunder overvågning; minder om Parlamentets henstillinger i 
Lange-betænkningen om industri, der handlede om oprettelse af en industripolitisk 
taskforce i Kommissionen med deltagelse af de relevante GD'er; anmoder Kommissionen 
om årligt at rapportere til Parlamentet om fremskridt inden for RISE; understreger, at 
RISE behøver en aktøralliance fra industri, fagforeninger, den akademiske verden og 
civilsamfundet; opfordrer Kommissionen til fuldt ud at anvende artikel 173, stk. 2, i 
traktaten til at fremme RISE;

11. fastholder, at RISE skal være orienteret mod at sætte skub i investeringsstrømme i 
Sydeuropa for at fremme vækst, særligt gennem intelligent specialisering og skabelsen af 
klynger, herunder grænseoverskridende klynger;

12. støtter næstformand Tajanis arbejde med at koordinere industripolitikken nærmere med 
Rådet for konkurrenceevne; understreger, at RISE skal koordineres med industripolitikken 
i medlemsstaterne;

13. mener, at regionerne bør være fuldt involveret i at identificere prioriteter og potentiale for 
industrien på deres territorier; glæder sig over arbejdet, der er foretaget af 
Regionsudvalget såvel som Kommissionens arbejde med hensyn til strategier for 
intelligent specialisering til strømlining af EU-midler hen imod Europa 2020-målene; 

En offensiv for innovation, effektivitet og bæredygtig teknologi

14. understreger, at kun med en offensiv for innovation, effektivitet og bæredygtig teknologi 
kan EU's industrielle grundlag moderniseres og øge sin hovedkonkurrenceevne;

15. mener, at EU-midler til forskning og innovation bør fungere som katalysatorer og 
anvendes i synergi med andre nationale og regionale midler; minder om 3 %-målet for 
forskning og udvikling med to tredjedele fra den private sektor; støtter oprettelsen af 
offentlig-private partnerskaber under Horisont 2020 som en løftestang for investering i 
den private sektor; 

16. opfordrer til en betydelig deling af midlerne, der er til rådighed for SMV'er under Horisont 
2020-programmet, som skal gennemføres gennem et hertil beregnet SMV-instrument;

17. glæder sig over Kommissionens aktionslinjer såvel som mulige offentlig-private 
partnerskaber; er imidlertid bekymret over, at store mængder data og ikt-udvikling ikke er 
tilstrækkeligt omfattet; opfordrer Kommissionen til at integrere dem ordentligt; anmoder 
Kommissionen om at støtte klyngedannelser hen over aktionslinjerne ved at fremme 
synergier og spillovers mellem dem;

18. opfordrer Kommissionen til at udarbejde forslag til en klyngepolitik i form af samarbejde 
mellem med hinanden forbundne virksomheder, leverandører, tjenesteudbydere og 
forskningsinstitutioner; understreger vigtigheden af at oprette grænseoverskridende 
klynger; 

19. glæder sig over strategien for centrale støtteteknologier på områder, hvor EU har stærke 
konkurrencemæssige fordele; støtter de foreslåede tiltag til at forbedre koordination og 
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synergier mellem politikker og instrumenter, herunder EU's strukturfonde; glæder sig over 
initiativer, der fremmer klyngespecifikke tiltag i forbindelse med centrale 
støtteteknologier og øget grænseoverskridende samarbejde; 

20. glæder sig over aktionslinjen om avanceret produktion; mener, at det kan være til fordel 
for offentlig-private partnerskaber såsom SPIRE (bæredygtig forarbejdsningsindustri); 
mener, at gennemførelsen af et videns- og innovationssamfund inden 2014 på området for 
produktion med høj værditilvækst er en prioritet;

21. Glæder sig over Kommissionen fokus på økodesign; opfordrer til at fastsætte 
økodesignspecifikationer for genvinding og ressourceeffektivitet; glæder sig over 
forslaget om at udvikle og fremme nye bæredygtighedskriterier for byggematerialer og -
processer;

22. mener, at aktionslinjen for intelligente net er for snæver med for få nye forslag;

23. understreger vigtigheden af at have forbindelse til kolonier af EU-borgere i tredjelande og 
tilskynde dem til at bruge deres viden til at skabe forretningsmuligheder i EU;

Udfyldelse af det indre marked og åbning af eksterne markeder for RISE

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at fuldstændiggøre det indre 
marked for energi, telekommunikation, grønne produkter og venturekapital;   

25. glæder sig over Kommissionens hensigt med at udvikle en horisontal handlingsplan for at 
øge efterspørgsel efter innovative varer og tjenester; opfordrer Kommissionen til at 
anvende miljøaftrykkene for at fastsætte bæredygtigheds- og effektivitetsbenchmark for 
produkter;

26. understreger, at offentlige indkøb bør være drivkraft for innovation; mener, at 
retningslinjerne for statsstøtte bør være åbne for innovationsfremmende politiktiltag; 
mener, at standardisering og miljømærkning har en vigtig rolle at spille i udbredelsen af 
nye teknologier;

27. noterer sig Kommissionens undersøgelse af reformen af det indre marked hvad angår 
industrielle produkter; opfordrer Kommissionen til at sikre, at dette ikke fører til lavere 
standarder;

28. anerkender Kommissionens initiativ om intelligent regulering, der er udformet til at 
mindske bureaukratiske byrder uden at underminere lovgivningens effektivitet; støtter 
reguleringsmæssig sammenhæng og forbedret konkurrenceevne, der er sikret i henhold til 
retningslinjerne for konsekvensanalyse;

29. opfordrer Kommissionen til at udnytte internettets kraft i dens arbejde om 
markedsovervågning og gøre det muligt for personer at deltage ved at give feedback på 
produkter; 

30. mener, at den nuværende ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder ikke støtter 
innovation; mener, at øget gennemsigtighed, innovative forvaltnings- og licenspraksisser 
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kan medføre hurtigere markedsløsninger; 

31. glæder sig over anerkendelsen af problemet vedrørende patentgrupper og patentbaghold; 
støtter en ændring af reguleringssystemet for at fremme konkurrencefremmende 
krydslicensering og patentfællesskabsordninger;

32. noterer sig vigtigheden af EU's handelsstrategi; anmoder Kommissionen om sammen med 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant at udvikle en strategi 
for at inkludere SMV-kontorer på EU-missionerne; 

33. anerkender vigtigheden af transatlantisk handels- og investeringspartnerskab; slår til lyd 
for, at det bør tilstræbe udfasning af subsidier til fossilt brændstof; slår til lyd for på ny at 
definere produkters lighed ved at adskille dem på baggrund af deres CO2-fodaftryk; 

34. opfordrer Kommissionen til at gøre det muligt for fagforeninger at indgive klager;

35. opfordrer Kommissionen til at udvikle en europæisk eksportstrategi for ressource- og 
energieffektive teknologier;

Finansiering af et industrielt vendepunkt

36. anerkender bankernes lånebegrænsninger og deres indvirkninger, især på SMV'er; glæder 
sig over Kommissionen grønbog om langsigtet finansiering; fremhæver nødvendigheden 
af at styrke robustheden for EU's banksektor gennem Basel III, en bankunion og Den 
Europæiske Stabilitetsmekanisme; 

37. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan værdipapirmarkedet kan udnyttes for at 
gøre SMV-finansiering lettere; noterer sig den rolle, som offentlige banker kan spille 
gennem investering i bankudstedte strukturerede dækkede obligationer, idet en sådan 
investering kombineres med øgede SMV-lånemål;

38. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en meddelelse om crowdfunding; opfordrer 
Kommissionen til at udvikle en robust lovramme for crowdfunding på baggrund af op til 
1 mio. EUR pr. projekt;

39. opfordrer Kommissionen til at støtte oprettelsen af lokale obligationsmarkeder for 
SMV'er;

40. opfordrer Kommissionen til at støtte udviklingen af nationale investeringsbanker for 
SMV'er og gøre det muligt for eksisterende at udvide deres aktiviteter i andre 
medlemsstater;

41. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktivet om forsinket betaling fuldt ud;

42. hilser EIB's kapitalforøgelse velkommen; mener, at der bør være et investeringsmål for lav 
CO2-udledning på 60 % inden 2020; 

43. understreger vigtigheden af netværk for venturekapital og private individuelle investorer; 
mener, at Den Europæiske Investeringsfond har en afgørende rolle at spille i udviklingen 
af venturekapitalmarkeder; mener, at sondringen til skatteformål mellem egenkapital og 
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gæld bør fjernes;

Opnåelse af færdigheder og arbejdskraft til RISE

44. understreger, at RISE er en mulighed for stabil beskæftigelse med gode job og passende 
løn; fremhæver det uundværlige partnerskab med aktører, især arbejdsmarkedets parter og 
ungdomsorganisationer i forbindelse med integrering af unge i arbejdsstyrken; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere den sociale dialog;

45. noterer, at RISE vil kræve mere og bedre adgang til uddannelse, livslang læring, klar-til-
fremtiden-erhvervsuddannelse og universitetsuddannelse, en stor vægt på områderne 
naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik, støtte til 
iværksættervirksomhed og et passende socialt sikkerhedsnet sammen med en politik, der 
fremmer en ny chance;

46. understreger, at demokratisering på arbejdspladsen skal udvides, og at arbejdere bør have 
en individuel ret til uddannelse;

47. opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne med henblik på 
at udarbejde prognoser på mellemlang og lang sigt om de færdigheder, arbejdsmarkedet 
kræver;

48. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje den amerikanske model for 
oprettelse af fonde for "College-to-Career" (C2C) (fra uddannelse til karriere) for at skabe 
partnerskaber mellem industri og universiteter med henblik på at uddanne unge til job i 
voksende industrier; noterer sig planen for oprettelsen af "tekniske universitetsstudier" 
med industripartnere som drøftet i Det Forenede Kongerige;

49. mener, at oprettelsen af nationale platforme for naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik til udveksling af bedste praksis kan være nyttig til 
fastsættelsen af mål for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik;

50. understreger vigtigheden af at fremme frivillig mobilitet blandt unge, ved at fremme 
Erasmus for alle og fjerne eksisterende hindringer for grænseoverskridende 
lærlingepladser og praktikophold og ved at styrke overførselsmulighederne for pensions-, 
arbejdstager- og socialsikringsrettigheder i hele EU;

51. understreger nødvendigheden af at mindske skolefrafaldsprocenten og understreger, at 
dem, der har forladt skolen tidligt, har brug for muligheder for praktikophold, som det er 
tilfældet med den østrigske videreuddannelsesgaranti;

52. glæder sig over beslutningerne om at gennemføre ungdomsgarantien og fremme alliancen 
for lærlingeuddannelser; opfordrer industrien til at tilbyde beskæftigelse eller 
praktikophold af høj kvalitet til unge og til at skabe praktikophold af høj kvalitet med 
passende løn; 

53. fremhæver, at medlemsstater med stærke erhvervsuddannelsessystemer har haft relativt 
robuste beskæftigelsesmarkeder under krisen; opfordrer alle medlemsstater til at 
undersøge og indføre sådanne systemer sammen med arbejdsmarkedets partnere; noterer 
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sig udfordringen med at harmonisere ECVET med ECTS;

54. mener, at et forbedret image for uddannelse og videreuddannelse er muligt ved at forbinde 
det til en mulig overgang til universitetet eller andre videregående uddannelser;

55. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre mikrokreditforanstaltninger til unge for at 
fremme iværksættervirksomhed; 

56. opfordrer medlemsstaterne til at overveje politikker, der gør arbejdstider mere fleksible 
ved økonomisk tilbagegang;

Ressource- og energiovergang for en industriel vending

57. fremhæver, at ressourcer og energi er i hjertet af RISE; anbefaler en triangeltilgang, der 
omfatter overkommelighed, bæredygtighed og tilgængelighed for begge

58. hilser køreplanen for ressourceeffektivitet velkommen; opfordrer Kommissionen til at lade 
affaldspolitikmålene indgå i det europæiske semester og nationale reformprogrammer; 
opfordrer Kommissionen til yderligere at udvikle sektorbenchmarks for 
ressourceeffektivitet, især til offentlige indkøbsformål; opfordrer Kommissionen til at 
fremme strategien for reduktion, genbrug og genvinding; understreger vigtigheden af en 
global certificeringsordning for den indledende behandling ved genvinding af farligt 
affald og for WEEE-materialer; peger på, at relevante indsamlings- og 
genvindingsordninger eksisterer i nogle medlemsstater;

59. opfordrer til hurtig gennemførelse af energieffektivitetsdirektivet og de nationale 
handlingsplaner; opfordrer EU til at følge op på Reul-betænkningen om vedvarende 
energikilder, der fastsætter et ambitiøst mål for vedvarende energi for 2030;

60. opfordrer Kommissionen til at genoverveje betingelserne for langsigtede energikontrakter;

En strategi for det sydlige RISE

61. anbefaler tiltag til multiregionale industripolitikker, der genskaber bæredygtig vækst i 
kontraherende økonomier; støtter strategier for høj værditilvækst i integreringen af sydlige 
økonomier i globale værdikæder; 

62. noterer sig, at det sydlige EU er berørt af afsides beliggenhed; opfordrer Kommissionen til 
at fremme en fuld infrastrukturintegration af sydlige økonomier og understreger 
nødvendigheden af at tilpasse faciliteten for netforbindelser i Europa til dette formål; 

63. understreger vigtigheden af udveksling af bedste praksis og 
markedsintroduktionsmekanismer; glæder sig over forslag om at øge samarbejde, 
industriel symbiose og udvikle netværk for ressourceeffektive rådgivningstjenester;

64. understreger, at omdannelsen af kapitalselskaber til andelsselskaber har været en succes i 
nogle regioner;

65. mener, at sydlige økonomier er strategisk beliggende, så de kan nyde godt af nye 
eksportmarkeder i Maghreb-landene; opfordrer til udnyttelse af iværksætterånden hos 
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migranter til at skabe virksomheder, der kan få adgang til disse markeder; glæder sig også 
over næstformand Tajanis mission for vækst;

66. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Begrundelsen består af bogstavpunkterne, som på grund af begrænset plads vil blive fremlagt 
i form af ændringsforslag til denne betænkning. For hvert bogstavpunkt, som sørger for et 
grundlag for betænkningen, vil der blive givet en mere detaljere begrundelse i dette afsnit.

A. der henviser til, at EU har brug for en strategi, der håndterer den økonomiske og 
finansielle krise og sætter skub i en ny økonomisk dynamik;

Krisen har ramt de europæiske økonomier hårdt. Den har berørt industrisektoren med et tab på 
3,8 mio. job. Arbejdsløshedsprocenterne er stigende, især ungdomsarbejdsløsheden. Krisen og 
manglende perspektiver berører socialt velbefindende og fører til øget fattigdom. EU har brug 
for en omfattende vækststrategi for at overvinde disse udfordringer.

B. der henviser til, at Europas industrier spiller en vigtig rolle og er en vigtig del af 
løsningen på denne krise;

Europæisk industri er tvingende nødvendig for at løse de mange udfordringer, som EU står 
overfor. Den tilvejebringer beskæftigelse, varer og tjenester såvel som skatteindtægter og er 
nøglespilleren i en europæisk overgang til lav CO2 økonomi. Selv om der har været en relativ 
tilbagegang for industriens betydning i EU's økonomi over de sidste årtier, udgør industrien 
stadig 4/5 af Europas eksport og 80 % af investeringer i forskning og udvikling i den private 
sektor (GD ENTR). EU kræver en strategi, der giver ny kraft til økonomien og fører til en 
genfødsel af industrien for et bæredygtigt Europa. 

C. der henviser til, at Europas industrielle konkurrenter i mange år har udviklet stærke 
industrielle strategier;

På det internationale plan har en lang række lande udviklet deres egne industrielle strategier. 
På det seneste har Japan udarbejdet en ny industriel plan. Med dets femårsplan og dets seneste 
2012-plan for nye nationale strategiske erhvervsgrene har Kina også fokuseret på 
industripolitik. Selv USA forfølger stærke industripolitikker – uden at anvende termen.

D. der henviser til, at Kommissionen bliver rost for at have taget fat på 
industripolitikken med sin meddelelse, der tager sigte på at organisere en industriel 
vending;

I lang tid er der blevet set ned på industripolitik i Europa. Med offentliggørelsen af 
meddelelsen "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" 
har Kommissionen taget den førende rolle i en nødvendig industriel vending.

E. der henviser til, at Europas fælles fremtid som en industriel beliggenhed findes i en 
moderniseringsoffensiv, der styrker innovationsinstitutioner og fjerner 
udviklingsunderskud i industrielt og strukturelt svage regioner;

Europa skal anvende offentlige midler på en passende måde og udnytte midler fra den private 
sektor frem mod forsknings- og innovationsaktiviteter og skabe europæiske grænse- og 
regionsoverskridende samarbejde gennem klynger af innovativ virksomhed, 
universitetsverden og forskningsinstitutter. Dette bør understøttes af intelligent 
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specialiseringsstrategier, der tager hensyn til potentialet for hver region og hvert territorium. 
For eksempel tager "de nyskabende distrikter" (Italien) på at forbinde og dele ressourcer fra 
private og fra virksomheder med det formål at opnå nye kreative projekter og sprede dem ud 
over regionen.

F. der henviser til, at europæisk industripolitik skal finde den rette blanding af 
politikker til at forbedre rammemiljøet og tage hensyn til forskellige nationale og 
regionale (herunder grænseoverskridende) økonomiske og sociale realiteter og 
omstændigheder; der henviser til, at industripolitik skal være indarbejdet i et 
marked, hvor regeringen fastsætter den lovgivningsmæssige ramme, men ikke griber 
ind for at udvælge vindere;

Den seneste OECD-rapport "Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in 
a Changing World", offentliggjort den 15. maj i år, omhandler de tre basale ingredienser, der 
er afgørende for succesfuld industripolitik i dag: investering i innovation og færdigheder, 
adgang til finansiering og passende infrastruktur1. "Gammeldags" industripolitikker, der i det 
store hele er baseret på subsidier til virksomheder, statsejerskab og toldbeskyttelse, indebærer 
en risiko for, at regeringen fejler, og for profitsøgende adfærd ("rent-seeking") og sikring af 
etablerede interesser, hvilket skader producenter, forbrugere og samfundsøkonomien i bred 
forstand.

G. der henviser til reduceret tilgængelighed for kreditbegrænsningsinvesteringer, der 
hindrer innovation såvel som vedtagelsen af nye effektive teknologier; der henviser 
til, at en industripolitik i Europa derfor kræver en robust finansiel struktur, der 
fremmer investering;

I henhold til et politikdokument, der er forberedt af tænketanken Bruegel til et uformelt møde 
i ØKOFIN i 2013 er en af de mest kendte strukturelle svagheder i EU's økonomi dens 
utilstrækkelige investeringer i forskning og human kapital, hvilket hindrer overgangen til en 
innovationsbaseret økonomi. På grund af gearingen i banksektoren og den offentlige sektor er 
der færre finansielle ressourcer til rådighed, hvilket yderligere hindrer overgangen til en 
innovativ og bæredygtig økonomi2. I denne sammenhæng skal politikforanstaltninger bringes 
frem med henblik på at lette adgang til finansiering og fremme langsigtede investeringer i 
innovation og teknologier.

H. der henviser til, at finansieringsbetingelserne i Sydeuropa er mere strenge og kræver 
skræddersyede finansieringsløsninger;

I henhold til en præsentation af Guntram Wolff (Bruegel) på ITRE-mødet den 29. maj 2013, 
var rentesatsen for lån til SMV'er i Tyskland tæt på 3 % i marts 2013, mens den var 6 % for 
SMV'er i Italien, Portugal og Spanien. Præsentationen fremhævede også, at tyske SMV'er ved 
udgangen af sidste år modtog næsten 90 % af den finansiering, de anmodede om, mens 
græske SMV'er kun modtog ca. 25 %.

I. der henviser til, at EU har brug for en industripolitik, der kombinerer 

                                               
1 OECD Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World.
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram: "Europe's Growth Problem (and what to do about it)", 
Bruegel Policy Brief, april 2013.
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konkurrenceevne, bæredygtighed og passende arbejde med henblik på at håndtere 
de store samfundsudfordringer;

Det er klart, at EU's industripolitik skal styres hen imod en håndtering af de store 
samfundsmæssige udfordringer i henhold til EU 2020-strategien og være på linje med 
strategitrianglen om bæredygtighed, konkurrenceevne og passende arbejde. Parlamentet har 
anerkendt dette i sin beslutning af 2011 om en industripolitik for en globaliseret verden1.

J. der henviser til, at arbejdsproduktiviteten har udviklet sig meget hurtigere i de 
seneste årtier end ressourceproduktiviteten, da det skønnes, at lønomkostningerne 
udgør mindre end 20 % af et produkt, mens ressourceomkostningerne udgør 40 %;

I henhold til det offentlige statistiske kontor i Tyskland udgjorde omkostninger inden for 
omkostningsstrukturen i fremstillingssektorens materialeomkostninger 43 % og 
personaleomkostningerne kun ca. 18 %, mens energiomkostninger udgør 2 %2. Parlamentet 
har anerkendt dette i sin beslutning af 2011 om en industripolitik for en globaliseret verden3.

K. der henviser til, at det på baggrund af de globale udfordringer er vigtigt, at energi-
og ressourceeffektiviteten danner grundlag for omlægningen af den europæiske 
industri, hvis den europæiske industri agter at opretholde sin konkurrenceevne i 
fremtiden;

Kommissionen har i sin køreplan for ressourceeffektivitet fremhævet, at i Tyskland alene kan 
ressourceeffektivitetsgevinster inden for fremstilling generere omkostningsbesparelser på 
mellem 20 % og 30 %. En anden undersøgelse i Det Forenede Kongerige har vurderet 
besparelserne på 23 mia. GBP fra effektivitetsforanstaltninger med lave eller ingen 
omkostningsmæssige ressourcer4. Da Europa ikke kan konkurrere på lønninger med 
vækstøkonomier, skal det fokusere på at mindske dets energi- og ressourceomkostninger ved 
udnyttelse af effektivitet. Kommissionens rapport om konkurrenceevne 2012 fremhæver den 
positive rolle, som øko-innovation og ressource- og energieffektivitet har på EU's 
konkurrenceevne. EU fører også inden for internationalisering og grænseoverskridende 
strømme af øko-investering og øko-innovation. Dette er særligt relevant, da øko-innovative 
virksomheder alt i alt er mere succesfulde end konventionelle innovatorer.

L. der henviser til, at EU har brug for en ambitiøs, øko-effektiv og grøn industriel 
strategi med henblik på at genskabe fremstillingskapacitet og generere højt 
kvalificerede og velbetalte job;

De ovennævnte tal har allerede fremhævet, hvordan en grøn industriel EU-strategi, der er 
baseret på energi- og ressourceeffektivitet vil øge konkurrenceevnen ved at mindske 
omkostninger betydeligt. Samtidig vil de genskabe fremstillingskapacitet og tilvejebringe nye 
job. Alene i Tyskland vil øget ressourceeffektivitet skabe op til 1 mio. job5. En undersøgelse 
fra det rådgivende firma Ecofys har også fremhævet, at en god gennemførelse af direktivet om 
                                               
1 Parlamentets beslutning om en industripolitik for en globaliseret verden, 3. februar 2011.
2 Præsentation af Dr. Christian Kühne, på et rundbordsmøde om industripolitik den 24. april 2013, organiseret af 
MEP Reinhard Bütikofer. Powerpointpræsentation er til rådighed efter anmodning.
3 Europa-Parlamentets beslutning om en effektiv råvarestrategi for Europa, 13. september 2011.
4 Kommissionens meddelelse "Køreplan for et ressourceeffektivt Europa", 20. september 2011.
5 Ibid.
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miljømærkedirektivet vil give nettobesparelser på 90 mia. EUR pr. år for de europæiske 
forbrugere og virksomheder, idet det mindsker afhængigheden af naturgas fra Rusland med 
mere end 50 %. Hvis de besparelser bliver investeret i økonomien på ny, vil de kunne skabe 
1 mio. job1. Parlamentet har derfor opfordret Kommissionen til at udvikle en ambitiøs, øko-
effektiv og grøn industriel EU-strategi2.

M. der henviser til, at kun sektoren for energieffektivitet og sektoren for vedvarende 
energi vil kunne skabe 5 mio. job frem til udgangen af 2020;

Kommissionen erklærede tydeligt i sin meddelelse om et opsving med høj beskæftigelse, at 
sektorerne for vedvarende energi og energieffektivitet alene vil have potentiale for at skabe 
5 mio. job frem til udgangen af 20203.

N. der henviser til, at EU også er base for en kæmpe innovationskapacitet med 6 EU-
medlemsstater, der er i top 10 ud af de 50 mest innovative lande i verden;

Bloomberg Innovation Indekset har afsløret, at i top 10 over de mest innovative lande i verden 
er 6 EU-medlemsstater (Tyskland, Finland, Sverige, Østrig, Danmark, Frankrig)4. Dette 
fremhæver, at EU allerede besidder en betydelig styrke, når det kommer til innovation og 
forskning og udvikling, men det understreger også kløften mellem disse medlemsstater og 
andre og gentager derfor nødvendigheden af en ambitiøs innovationsstrategi, ikke kun for at 
opretholde den eksisterende styrke, men også for at øge innovationskapaciteten i alle 
medlemsstater.

O. der henviser til, at industripolitik er et tværgående tema, og at Kommissionen derfor 
har brug for klart at integrere dens industripolitik i EU 2020-strategien, udviklingen 
af EU's køreplan for en lavemissionsøkonomi senest i 2050, industriinitiativerne 
inden for rammerne af SET-planen og visionen for 2050 i køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa;

Det er klart, at industripolitik har brug for en horisontal tilgang. Kommissionen har anerkendt 
dette i dens opdaterede meddelelse om industripolitik, idet den fremfører, at 
fællesskabspolitikker skal være ordentligt koordinerede og synkroniserede, og at 
foranstaltninger for succes for en stor dels vedkommende vil afhænge af kapaciteten til at 
levere med maksimal fælles effektivitet på alle disse områder. Parlamentets beslutning om en 
industripolitik for en globaliseret verden, vedtaget af Parlamentet den 3. februar 2011, 
opfordrede i denne sammenhæng også Kommissionen til at integrere dens industripolitik i 
EU's køreplan for en lavemissionsøkonomi, SET-planen og køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa.

P. der henviser til, at europæisk industripolitik kræver en stærk arbejdsstyrke, mens 
der i gennemsnit kun er 7 % af den ufaglærte arbejdsstyrke, der har fået 
uddannelse;

Den europæiske arbejdsstyrke skal være parat til fremtidige beskæftigelsesmuligheder og en 
                                               
1 "Economic benefits of the EU Ecodesign Directive", ECOFYS, april 2012.
2 Parlamentets beslutning om en industripolitik for en globaliseret verden, 3. februar 2011.
3 Kommissionens meddelelse "Et opsving med høj beskæftigelse", 18. april 2012.
4 Bloomberg Innovation Index, 2013.
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ændret markedsdynamik. Det er især bydende nødvendigt at behandle dette spørgsmål 
vedrørende den ufaglærte arbejdsstyrke, som mangler uddannelse. I denne sammenhæng er 
retten til uddannelse vigtig.


